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Tillägg till Kommunstyrelsens delegationsordning gällande 
undertecknande av personuppgiftsbiträdesavtal 

Sammanfattning 
Till följd av ett ökat behov av att underteckna personuppgiftsbiträdesavtal mellan Österåkers 
kommun och externa leverantörer behöver Kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras 
med ett uppdrag till IT-chefen och i denna fråga dennes ersättare Kommundirektören, att 
underteckna avtal med externa leverantörer, vilka hanterar personuppgifter för kommunens räkning. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

1. anta tillägg till Kommunstyrelsens delegationsordning enligt förvaltningens tjänsteutlåtande, 
daterat 2016-05-19, innebärande att uppdra till IT-chefen och, i denna fråga till dennes 
ersättare Kommundirektören, att underteckna personuppgiftsbiträdesavtal med externa 
leverantörer 

2. rekommendera övriga berörda nämnder och styrelser att för egen del fatta beslut om att 
uppdra till IT-chefen, och i denna fråga dennes ersättare Kommundirektören, att inom 
respektive nämnds ansvarsområde underteckna personuppgiftsbiträdesavtal med externa 
leverantör. 

Bakgrund 
Österåkers kommun anlitar olika leverantörer för digitala molntjänster i form av skolportal, 
webbplatser, e-posthantering, lagring av data etc. 
Gemensamt för dessa molntjänster är att personuppgifter behandlas när tjänsten nyttjas och 
personuppgiftsbiträdesavtal behöver tecknas. 

Förvaltningens slutsatser 
Personuppgiftslag (1998:204) (PuL) har till syfte att skydda människor mot att deras personliga 
integritet kränks när personuppgifter behandlas. Med behandling avses bland annat insamling, 
registrering, lagring och bearbetning av personuppgifter. 

Enligt PuL 3 § är varje nämnd/kommunstyrelse personuppgiftsansvarig för den information som 
hanteras under dess ansvarsområde och ska upprätta ett Personuppgiftsbiträdesavtal med den part 
som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. 

Ett personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den egna organisationen. En anställd eller någon annan 
som behandlar personuppgifter under den personuppgiftsansvariges direkta ansvar är inte 
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personuppgiftsbiträde. Ett personuppgiftsbiträde kan vara antingen en fysisk eller en juridisk person. 
Om en personuppgiftsansvarig till exempel anlitar en molntjänstleverantör blir denna ett 
personuppgiftsbiträde som får behandla personuppgifter enligt den pcrsonuppgiftsansvariges 
instruktioner. 

Ett skriftligt avtal måste upprättas. Det är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för att avtalet 
finns. I avtalet ska det särskilt föreskrivas att personuppgiftsbiträdet får behandla personuppgifterna 
bara i enlighet med instruktionerna och att biträdet måste vidta de säkerhetsåtgärder som den 
personuppgiftsansvarige ska vidta 

Den personuppgiftsansvarige kan överlåta den faktiska behandlingen av personuppgifter men 
personuppgiftsansvaret kan aldrig överlåtas. Det är alltid den personuppgiftsansvarige som ytterst 
svarar för att personuppgiftslagen följs och att de registrerade behandlas korrekt. 

För att teckna personuppgiftsbiträdesavtal behöver ett tillägg göras i Kommunstyrelsens 
delegationsordning, som enligt föreliggande förslag innebär att Kommunstyrelsen fattar beslut om 
att uppdra till IT-chefen, och i denna fråga till dennes ersättare Kommundirektören, att underteckna 
personuppgiftsbiträdesavtal. 

För övrigt rekommenderar Kommunstyrelsen att de nämnder och styrelser, inom vars verksamheter 
det i förekommande fall även undertecknas personuppgiftsbiträdesavtal, för egen del fattar beslut 
om delegation till IT-chefen och i denna fråga dennes ersättare Kommundirektören. 

Kommunstyrelsens kontor har i detta ärende muntligen rådfrågat juridisk kompetens inom 
Datainspektionen, vilken meddelat att föreslagen ordning följer gällande lagstiftning. 

Förslag till nytt tillägg - ny punkt 15.4 i Kommunstyrelsens delegationsordning: 

Nr Ärende Delegat/Ersättare Hänvisning Anmärkning 
15.4 Undertecknande av 

personuppgiftsavtal 
IT-chefen/ 
Kommundirektören 

Bilaga 
1. Nu gällande delegationsordning, Kommunens författningssamling ÖFS 2013:34, reviderad av 
Kommunstyrelsen, 2016-03-21 

10 V. 

Fan-Olof Friman 
Kommundirektör 0 

¥ Stefan Nyberg 
IT-chef 
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